
 

 

Caderno 29 

        De 24/10/1941 até 11/04/1942 

 

 

 

 

 

 

 

Outubro – 1941 
 
A transportar… 2:868.310 réis 
 
24 – Sexta-feira. Hoje, a Clara foi ao moinho de Vittorio Piazza com oito quartas (um saco) de milho, e trouxe para casa a farinha ..... 1.600 réis 
27 – Segunda-feira. Às 9 da manhã de hoje, recebemos 200 bananas do Sr. João Antônio Bolner, de Passo Fundo, mandadas pelo filho 

Ovídio. 
– Por uma carta registrada ao Régio Consulado da Itália, em Porto Alegre, com os recibos do Sr. Fioravante De Marchi, com data do dia 21 

do corrente …............................................................................................................................................................................................ 1.200 réis 
– Por duas cartas expedidas, uma ao filho, Vitorino, e outra à filha, Ersília …............................................................................................. 800 réis 
– Onésimo levou, hoje, ao moinho de Guerino Busato, 37 quilos de arroz para descascar; o polimento custou ...............................… 2.700 réis 
– O mesmo comprou na loja de Otávio Busato uma folha de papel branco, para desenho, custou ….................................................. 1.000 réis 
– Comprou também, no Pietro Pizzolatto, três garrafas de caninha a 1.500 réis cada uma, total de .................................................... 4.500 réis 
A caninha será descontada do meu crédito de 38.000 réis, de forma que ainda restam 33.500 réis. 
28 – XX Aniversário da Marcha sobre Roma (28 de outubro de 1922). Quando na Itália reinava a anarquia, o caos e a confusão, em virtude 

da situação anormal, Sua Majestade o Rei da Itália, Vittorio Emanuelle, para dar uma orientação correta ao futuro da Pátria, em perigo grave, 

chamou o Homem que era necessário ao governo para administrar as questões públicas da Nação: Benito Mussolini, o homem providência.  

– Hoje, a neta, Clara, comprou em Casca meio quilo de café em pó ...................................................................................................…. 3.000 réis 
– Hoje, no moinho de Vittorio Piazza, com três quartas de milho para farinha grossa para alimentar pintinhos, a ........... réis por quarta 

..................................................................................................................................................................................................................…. 400 réis 
30 – Quinta-feira. Hoje, em Casca, a cavalo, entreguei a David Toazza o desenho, que novamente me fez fazer em papel, desta vez maior, 

da reforma da sua casa a ser reconstruída em Casca. Pelo meu trabalho, pagou 10.000 réis.  
– Entreguei também ao compadre, Ulisses Toazza, o desenho do oratório, que seu filho Antônio, pretende mandar construir em alvenaria; 

pelo desenho o preço é de 12.000 réis. 
– Paguei o Sr. Andrea Quarenghi pelo conserto de um par de óculos, digo, por uma lente escura para óculos de sol, e colocada na armação 

................................................................................................................................................................................................................… 2.500 réis 
– Por laranjas no A. Bordin ........................................................................................................................................................................... 400 réis 
– Por caninha …............................................................................................................................................................................................ 200 réis 
– Por vinho no Viccari …............................................................................................................................................................................... 300 réis 
– Quinta-feira. Por uma folha de papel para desenho, de 60x50, no Otávio Busato …........................................................................... 1.000 réis 
– Por um bloco de papel para cartas no negociante, Hugo Antônio Busato …......................................................................................... 4.000 réis 
– Por charutinhos no Viccari .....................................................................................................................................................................… 280 réis 
31 – Nesta tarde, recebi do Sr. Benjamin Menegazzo o meu pagamento correspondente ao mês de outubro, como fiscal municipal 

aposentado, 96.000 réis. 
– Paguei a Sr. Menegazzo pelo incômodo de trazer o pagamento .......................................................................................................… 2.000 réis 
 

 



Novembro - 1941 
 
1 – Hoje assisti à Santa Missa das 10 horas. 
– Comprei na loja da Cooperativa São Luiz, em Casca, 4 cadernos a 500 réis cada um .......................................................................… 2.000 réis 

– Por um lenço ......................................................................................................................................................................................…. 1.200 réis 
– Por uma esmola ..................................................................................................................................................................................… 1.000 réis 
– Dei à esposa para comprar um par de chinelos ..................................................................................................................................… 5.500 réis 
2 – Domingo. Dia de Finados, feriado. 
3 – Segunda-feira. As cerimônias de finados de ontem foram transferidas para hoje. Assisti à segunda missa e depois da terceira, participei 

da procissão ao cemitério.  
– Paguei ao sapateiro polaco Pedro Copcescki o conserto de dois pares de calçados, sendo um meu, o que custou .......................… 8.500 réis 
– E um par para a nora Florinda ............................................................................................................................................................… 7.500 réis 
– Por uma lata de um litro de azeite Salada, no Romano Zanchet .......................................................................................................... 6.000 réis 
– A esposa pagou o valor devido à comadre Maria Donadel por 70 quilos e meio de leite, à razão de 300 réis o quilo, total de ...... 21.200 réis 
– Por pequenas despesas em Casca …...................................................................................................................................................... 2.000 réis 
 

 

 

 

 

 
Propaganda da década de 40 do azeite “salada” ao qual Ângelo se refere. 

 

 

 
4 – Terça-feira. Hoje, compramos do mascate, Antônio Toazza, três metros de brim para fazer calças para mim, ao preço de 5.000 réis o 

metro, 15.000 réis. 
– Por outros três metros de brim a 5.000 réis o metro para Onésimo, 15.000 réis.  

– Para ele também compramos três metros de tricoline a 4.500 metros, total de 13.500 réis. 
– Também para Onésimo um lenço de seda, por 15.000 réis . 
– Pelas quatro compras, o total é de 58.300 réis, dos quais paguei no ato …………………………………………………………………………………….. 25.000 réis 

– Devendo pagar ainda 33.500 réis. 
8 – Sábado. Convidados pelo vizinho e compadre, Clemente Longo, para o casamento de sua filha, Angelina, com o jovem Clemente 

Bonamigo, às 16h de hoje, fomos à casa do compadre, onde esperamos o noivo, que chegou com seus convidados às 18h. Às 18h30min 

partimos de caminhão para Casca, onde assistimos ao casamento religioso e, em seguida, ao civil.  
– Às 19h30min, no hotel de propriedade do esposo, cerca de 30 convidados sentaram-se à mesa para o jantar, magnificamente preparada 

pela dona da casa e sua filha, composto por pratos frios. 
– Às 22h, terminou o convescote, e eu e a esposa voltamos a pé para casa, aonde chegamos às 23h. 
– Por um presente aos dois jovens esposos, composto de duas xícaras com o respectivo pratinho, de marca japonesa, a 800 réis cada 

conjunto .................................................................................................................................................................................................… 1.600 réis 
– Comprei uma vela de estearina ............................................................................................................................................................… 400 réis 
– Por selos no correio ............................................................................................................................................................................… 1.000 réis 
– Por cigarros ............................................................................................................................................................................................… 200 réis 
9 – Domingo. Hoje terminei a coleta em favor da Cruz Vermelha Italiana, que iniciei no dia 1º do corrente, dos meses de setembro e outubro 
– Comprei um lenço de bolso .................................................................................................................................................................… 2.000 réis 
– Por fósforos ............................................................................................................................................................................................… 400 réis 
– Por uma sopa no Bonamigo ...................................................................................................................................................................… 500 réis 
– Por meio quilo de café no Bonamigo .................................................................................................................................................… 4.000 réis 
11 – Terça-feira. Hoje transcorre o 22º aniversário do nosso último filho, Vitorino Danunzio Brasilino, nascido no dia 11 de novembro de 

1919, atualmente no posto de Cabo, com o n.º 693, na 1ª Companhia do 15º Batalhão de Caçadores, em Curitiba, Paraná, sendo o segundo 

e último ano de militar voluntário, assim esperamos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vitorino Dall´Acqua e Eduardo Busato em foto de 1940. 
Fonte: acervo Dall´Acqua. 
 

 

 
– Depois do almoço fui a Casca, a pé, para enviar uma carta ao filho, Ovídio, em Passo Fundo, para que venha para casa a fim de, às 7 da 

manhã do dia 16, próximo domingo, prestar o juramento à bandeira, conforme determinação da autoridade competente. Ele fará o 

juramento como provável reservista de 3ª categoria, diante das autoridades militares de Guaporé, que vêm, nesse dia, especialmente para 

o ato. Estarão presentes todos os reservistas dos distritos de Casca, Vila Maria, Mauá, São Domingos e Montauri. Entreguei a carta ao 

hoteleiro Secondo Viccari, para que a faça expedir amanhã, por meio da condução da empresa Bresolin e Cia, de Guaporé. Para esse fim lhe 

dei .............................................................................................................................................................................................................… 400 réis 
– Pelo selo .................................................................................................................................................................................................… 400 réis 
– Pela carta e envelope .............................................................................................................................................................................… 200 réis 
– Hoje enviei ao R. Cônsul Geral da Itália em Porto Alegre a lista das doações mensais de Casca para a Cruz Vermelha Italiana, relativas aos 

meses de setembro e outubro deste ano, correspondente a 126.000 réis, dos quais debitei pela despesa de registro no correio 3.000 réis, 

restando 123.000 réis líquidos.  
– Pelas minhas duas cotas mensais referentes ao pagamento à Cruz Vermelha, de outubro e novembro, 5.000 réis cada ...........… 10.000 réis 
– Por meia arroba de erva-mate do compadre Clemente Longo ..........................................................................................................… 4.000 réis 
– Ao moinho de Vittorio Piazza, com um saco de milho [para moer] ...................................................................................................... 1.600 réis 
– Recebi de empréstimo, a meu pedido, do hoteleiro Secondo Viccari, até os primeiros dias de dezembro do corrente ano, 10.000 réis. 

13 – Quinta-feira. Ontem à noite, já se previa para esta manhã uma forte geada pela queda da temperatura, tão acentuada que parecia que 

se estivesse em pleno inverno. A noite foi fria! 
– Assim, nesta manhã, para nosso desgosto e forte impressão, vimos um extenso lençol branco. Naturalmente, nesta época uma geada 

assim causa grande prejuízo, seja pelo trigo em floração, seja pelas verduras, etc. 
14 – Sexta-feira. Dia frio, mas sem geada. Havia vento. 
– Mandei a neta, Clara, ao Pizzolatto para comprar uma garrafa de caninha …...................................................................................... 1.500 réis 
15 – Sábado. Conforme aviso, por carta, chegou de Passo Fundo, às 10h30min, o filho, Ovídio, que nos trouxe dois números do jornal Correio 

do Povo e dois números do O Nacional e várias revistas ilustradas. 
– À tardinha, às 18h, com a linietta, chegaram em casa o filho Plínio, de Mauá, e o afilhado Milton Melo, de Bento Gonçalves, que pernoitaram 

em nossa casa.  
16 – Domingo. Eu e os filhos, Plinio, Onésimo e Ovídio, fomos a Casca assistir à Santa Missa, mesmo com o tempo chuvoso. Em seguida, 

houve o juramento à bandeira dos reservistas e a entrega das cadernetas de reservista de 3ª categoria.  
– Tanto as funções religiosas como as civis se realizaram com grande concorrência de público, especialmente jovens, e sob uma chuva 

torrencial, que não parou de cair até a noite.  
– Por despesas .......................................................................................................................................................................................… 3.000 réis 
– Entreguei à esposa ..............................................................................................................................................................................… 1.000 réis 
– Hoje recebi do filho, Alcides, por conta da armação da serra fita, com todas as ferramentas que dela fazem parte e mais as duas serras, 

pelo preço de 2.000 réis o quilo. Recebi por conta disso, 50.000 réis. 
17 – Segunda-feira. Emprestei ao filho, Ovídio, o Atlas de Geografia da De Agostini1, de Novara, Itália, que me presentou o Rev. Padre Enrico 

Pretti2, de Guaporé, há muitos anos. 
– Recebi do filho, Ovídio, ontem, 20.000 réis e, hoje, 50.000 réis.  
– Hoje, o filho, Ovídio, partiu às 10h para Passo Fundo, no caminhão de Fioravante Mazzolini, de Boa Vista do Erechim. Eu o acompanhei até 

Casca, onde paguei de condução ..........................................................................................................................................................… 1.000 réis 
– Por um sabonete .................................................................................................................................................................................… 2.000 réis 
– Hoje, paguei a Vittorio Piazza a moagem do saco de milho do dia 11 do corrente, por ...................................................................... 1.600 réis 
– Paguei por um saco de sal fino no Romano Zanchet. Ele queria 14.500 réis, paguei ......................................................................… 14.000 réis 

                                                             
1 De Agostini - É uma famosa casa editora, especialmente de material didático. 
2 Padre Enrico Pretti - em 1914, tomava posse da Paróquia de Guaporé o primeiro sacerdote Scalabriniano, Padre Henrique Pretti. Foi o começo de uma 
história que ainda hoje continua e que imprimiu marcas profundas na cidade e nas comunidades do interior.  
Fonte: http://www.arquidiocesedepassofundo.com.br/interatividade/noticias/noticias-da-igreja/paroquia-santo-antonio-de-guapore-celebra-100-anos-da-
presenca-scalabriniana/ 



– Paguei a Fioravante Bonamigo por três quilos de sebo bruto, a 1.500 réis .......................................................................................… 4.500 réis 
19 – Quarta-feira. Por vinho, no Miro Pezzutti ........................................................................................................................................… 400 réis 
– Por uma cerveja Becker, no Secondo Viccari ......................................................................................................................................… 2.000 réis 
– Por meia garrafa de limonada .............................................................................................................................................................… 1.000 réis 
– Hoje, devolvi a Secondo Viccari 10.000 réis que me emprestou no dia 14 do corrente.  
– No Romano Zanchet, comprei um quilo de soda cáustica, em barrica ..............................................................................................… 6.000 réis 
– No mesmo, por um par de meias .......................................................................................................................................................… 2.500 réis 
– Por fumo em corda .............................................................................................................................................................................… 1.000 réis 
– O amigo Romano Zanchet confirmou que depois de amanhã irá a Porto Alegre, de forma que pedi que leve para ao Sr. Benvenuto Crocetta 

300.000 réis. O endereço é Avenida Belém, 452, Teresópolis.  
– Hoje, recebi 300.000 réis de empréstimo do compadre Ulisses Toazza, por cerca de um mês.  
– Comprei do compadre Ulisses Toazza dois pares de meias de boa qualidade, por 4.000 cada ........................................................… 8.000 réis 
– Um refresco no Severino Bonamigo ......................................................................................................................................................… 400 réis 
– Entreguei ao sapateiro Pedro Copcescki dois pares de sapatos para serem consertados e terem colocadas solas novas, um meu e outro da 

esposa. 
20 – Quinta-feira. Hoje, conforme combinado, entreguei ao Sr. Romano Zanchet, que vai a Porto Alegre, uma carta contendo 300.000 réis, 

para ser entregue ao Sr. Benvenuto Crocetta; o dinheiro é relativo à venda de 20 livros da Monografia do Cinquentenário, e será destinado 

à Cruz Vermelha Italiana, conforme declaração do próprio Sr. Crocetta.  
21 – Sexta-feira. Hoje o tempo ventoso ameaça chuva.  
– Do meio-dia até por volta de meia-noite o vento soprou com grande violência, no sentido norte-sul, e em seguida começou a cair a chuva. 
24 – Segunda-feira. Por meio quilo de café ..........................................................................................................................................… 3.000 réis 
25 – Assisti à missa em honra de Santa Catarina.  
– Almocei no Bonamigo .........................................................................................................................................................................… 2.600 réis 
– Por outras pequenas despesas ...........................................................................................................................................................… 1.500 réis 
– Por uma limonada ...............................................................................................................................................................................… 1.000 réis 
– Por fósforos ............................................................................................................................................................................................… 400 réis 
– Por uma garrafa de ácido acético no Romano Zanchet ....................................................................................................................… 10.000 réis 
28 – Sexta-feira. Hoje, ao contrário do costume, tive que me levantar cedo por uma imperiosa necessidade de ir ao sanitário. Tive uma forte 

dor de barriga por alguns momentos, depois cessou. ÀS 12h45min retornou a dor e tive que sair correndo. Assim continuou por todo o dia, 

causando-me uma prostração e abatimento físico, que me obrigou a ficar na cama. A noite passei quase toda dormindo.  
29 – Sábado.  Hoje, me levantei com sensível melhora. A cólica havia quase cessado. Tanto melhor! 
– A neta, Clara, hoje comprou do negociante Romano Zanchet dois cadernos de linhas simples, a 500 réis, total de ......................… 1.000 réis 
30 – Domingo. Nesta manhã, chovia quando me levantei. A chuva começou a cair por volta das 3h da manhã.  
 

 

Dezembro - 1941 
 

1 – Segunda-feira. Nesta tarde, o condutor do ônibus Casa- Guaporé, Sr. Benjamin Menegazzo, conforme pedido meu, trouxe o pagamento 

de meus vencimentos como fiscal municipal aposentado, correspondente ao mês de novembro: 96.000 réis.  
– Paguei ao Sr. Menegazzo pelo incômodo ...........................................................................................................................................… 2.000 réis 
2 – A esposa pagou hoje o leite que comprou da comadre, Maria Donadel, referente ao mês de novembro, correspondente a 82 kg 700 g, 

a 300 réis o quilo, total de ....................................................................................................................................................................... 24.800 réis 
– Hoje, a neta, Clara, foi ao moinho de Vittorio Piazza com um saco de milho e um de trigo .............................................................… 3.200 réis 
– Hoje entreguei a Otávio Busato, em razão do nosso débito com ele .............................................................................................… 50.000 réis 
– Comprei na farmácia Mantovani um vidro contendo 100 pílulas do Dr. Witt ................................................................................…. 15.000 réis 
– Por selos no correio .............................................................................................................................................................................… 1.300 réis 
– Pequenas despesas .............................................................................................................................................................................… 3.200 réis 
– Por um jantar no Viccari .....................................................................................................................................................................… 2.500 réis 
– Despesa paga a Antônio Busato ..........................................................................................................................................................… 9.400 réis 
– Nesta data, recebi em empréstimo 300.000 réis do amigo, Fioravante De Marchi, sem juros, de acordo com o testemunho do Sr. ......... 

Damo, de Casca, e sem documentos, em boa fé, até 30 de junho de 1942.  
– Por Maizena [fécula de milho] ............................................................................................................................................................... 2.000 réis 
8 – Segunda-feira. Hoje paguei a Romano Zanchet três quilos de soda cáustica em barrica, a 5.000 réis o quilo, os quais a Clara tinha ido 

buscar no dia 6 do corrente ................................................................................................................................................................…. 15.000 réis 
– No mesmo, por um pacote de fósforos...............................................................................................................................................… 2.000 réis 
– Hoje comprei na loja do Sr. Romano Zanchet meio quilo de café .....................................................................................................… 3.000 réis 
– Por vinho no Secondo Viccari .................................................................................................................................................................… 800 réis 
– Por uma caixa de fósforos ......................................................................................................................................................................… 200 réis 
– No correio, por selos ..............................................................................................................................................................................… 700 réis 
– Depois de um calor sufocante, até por volta das 14h, precedida de um vento impetuoso, caiu a chuva com violência por cerca de uma hora 

e continuou, mais calma, até a noite.  Aproveitei a carona para casa, no caminhão do Sr. Bitarello, de Dois Lajeados, que me conduziu 

generosamente, sem cobrar. 



11 – Quinta-feira. Hoje, a neta, Clara, a meu pedido, levou a cavalo, ao negociante, Romano Zanchet, 30 quilos de trigo (safra anterior) pagos 

a 600 réis o quilo, recebendo no ato 18.000 réis. Na mesma ocasião, a Clara, por ordem de sua avó, comprou do Zanchet os seguintes 

objetos: 
– Um quilo de açúcar .............................................................................................................................................................................… 1.800 réis 
– Um litro de azeite Salada........................................................................................................................................................................ 6.000 réis 
– Fumo em corda .................................................…..................................................................................................................................... 200 réis 
– Amido ........................................................................................................................................................................................................ 800 réis 
– Uma vela .............................................................................................................................................................................................…. 1.000 réis 
– Uma caixa de fósforos ............................................................................................................................................................................... 200 réis 
– Para Onésimo ......................................................................................................................................................................................… 5.000 réis 
– Nesta tarde, com a linietta, chegou de visita o genro, João Bianchi, de Concórdia (Santa Catarina), o qual vinha de Antônio Prado, aonde 

havia chegado no dia 1º do corrente para afazeres familiares, a convite de sua mãe, e nos presenteou com 50 gramas de trigo do tipo 

denominado Trajano, para a semeadura do próximo ano. O genro pretende ficar conosco até a segunda-feira, dia 15, para então embarcar 

em qualquer condução com destino à sua casa, em Concórdia.  
12 – Sexta-feira. Hoje entreguei à neta, Clara, para pagar a taxa escolar relativa ao mês de dezembro ..............................................… 500 réis 
– Hoje compramos do compadre, Clemente Longo, meia arroba de erva-mate, para pagar no começo do próximo mês de janeiro. 
14 – Domingo. Hoje fui a pé a Casca, para assistir à Santa Missa, junto com o filho, Onésimo, e o genro, João Bianchi. 
– Comprei na Cooperativa São Luiz 150 gramas de tinta, a 1.000 réis por hectograma ......................................................................… 1.500 réis 
– Por papel ................................................................................................................................................................................................… 500 réis 
– Por dois almoços do hotel Bonamigo, para mim e para o genro, João Bianchi, a 2.800 réis cada, total de ........................................ 5.600 réis 
– Princípio da ceifa do trigo deste ano no dia 6 do corrente. Neste ano, o precioso cereal promete uma farta colheita, devido a  seu belo e 

promissor aspecto.  
– Por outras despesas ............................................................................................................................................................................... 2.000 réis 
15 – Por anil, no Romano Zanchet ...........................................................................................................................................................… 200 réis 
– A neta, Clara, foi ao moinho de Vittorio Piazza, com um saco de milho ............................................................................................… 1.600 réis 
– Hoje fui assistir aos exames finais do Grupo Escolar, foi o último dia letivo.  
16 – Hoje, cedinho, a neta, Clara, foi para casa, com seu irmão, Euclides, pelo encerramento das aulas.  
– Hoje, às 6h30min, com o caminhão da Empresa Serrana, o genro, João Bianchi, partiu para casa. 
17 – Quarta-feira. Depois do meio-dia começou a chover, impedindo a colheita do trigo.  
18 – Quinta-feira. Fui provar a jaqueta de brim que cortou para mim o alfaiate Luigi Soccol, de Mauá. A cavalo, às 9h30min, me dirigi àquela 

localidade. Visitei em Mauá a filha, Inês, depois a nora, Sibila, onde esperava encontrar o filho, Plínio, mas naquela mesma manhã ele fora 

chamado pelo Sr. Bettanin, da empresa construtora Bettanin, Cremonese e Cia., de Guaporé, para onde foi, a fim de tratar das formalidades 

para dirigir os trabalhos de marcenaria da nova igreja de alvenaria da sede do município de Prata. [Nova Prata]  
– Às 17h fui ao alfaiate Soccol, para tirar as medidas da jaqueta.  
– Às 16h comprei, na casa comercial dos irmãos Bodanese, dois blocos de quinze unidades de papel almaço, a 500 réis cada ......… 1.000 réis 
– Por outras pequenas despesas ...........................................................................................................................................................… 1.600 réis 

– Às 18h20min estava em casa porém, ao passar pelo moinho de Vittorio Piazza, retirei o saco de farinha do milho que a neta, Clara, havia 

levado no dia 15 do corrente, pagando na ocasião a moagem. 
– Nesta tarde, às 19h30min, o compadre, Clemente Longo, trouxe um telegrama que sua filha pegou em Casca, hoje depois do meio-dia. 

Vinha de Curitiba, enviado pela filha, Aurora, e dizia o seguinte:  

 
Ângelo Dall´Acqua. Casca. 14 de dezembro de 1941. Eduardo chegou.  
Espero-vos junto mamãe para o Natal. Abraço. Aurora. 

 
– Não consigo entender o escopo desse telegrama! É verdade que a filha, Aurora, quer muito nos ver e que passemos alguns dias com sua 

família e Vitorino! Mas não é possível, considerando a grande distância e o custo da viagem. Para cada adulto, mesmo que em classe 

econômica, são necessários, pelo menos, 280.000 réis, que, multiplicados por dois, dariam 560.000 réis. Com isso, se faria acender a lua! 

Não, não é possível.  
19 – Sexta-feira. Hoje fui a Casca a pé, e paguei a Augusto Provenzi por um par de chinelos que comprou a neta, Clara ..............… 4.500 réis 
– O mesmo Provenzi me deu um calendário para o ano de 1942. 
– Comprei na firma Pizzolatto e Marcon, duas garrafas de caninha, a 1.500 réis cada uma .................................................................. 3.000 réis 
– Recebi da mesma firma um calendário para o ano de 1942.  
– No correio, recebi um envelope registrado com o n.º 20057, contendo 200.000 réis, enviados de Curitiba pelo filho, Vitorino, o que nos 

causou grande alívio, diante do estado precário da nossa situação econômica.  
– Comprei no Antônio Bordin, neto, uma lata vazia, que paguei ............................................................................................................ 3.000 réis 
– Por vinho e bananas ............................................................................................................................................................................… 1.300 réis 
– No Viccari, paguei um débito de ...........................................................................................................................................................… 700 réis 
– No Bonamigo, por vinho ........................................................................................................................................................................… 200 réis 
– Na casa comercial de Romano Zanchet e Irmãos, comprei uma lata de sardinha em salmoura, com peso de dois quilos .............… 7.000 réis 
– No Antônio Bordin, por uma lata de sardinhas ..................................................................................................................................… 3.500 réis 
– Hoje, por meio do Sr. Albino Busato, recebi uma carta do filho, Ovídio, que mandou de Passo Fundo 10.000 réis para a sua mãe.  
– Entreguei ao filho Onésimo ….............................................................................................................................................................. 10.000 réis 



20 – Sábado. Hugo Variani, da linietta, me trouxe a jaqueta e as calças que cortou e costurou o alfaiate, Luigi Soccol, de Mauá, pelo preço 

de .......................................................................................................................................................................................................... [em branco] 
21 – Paguei o débito que tinha com a Giovanna Ben, do modo seguinte:  
– Pelo feitio de um par de calças ...........................................................................................................................................................… 3.700 réis 
– Por botões, forro, linha, etc .................................................................................................................................................................… 3.300 réis 
– Despesa de feitio de ............................................................................................................................................................................… 3.400 réis 
– Hoje paguei a meia arroba de erva-mate que havia comprado no dia 12 do corrente. 
– Nesta noite (domingo, às 20h), tive uma forte diarreia, com dor de barriga, fui para a cama e durante toda a noite não tive uma hora de 

descanso, com cólicas e dores fortíssimas, acompanhadas de muitas contrações dos músculos dos pés e da perna direita. Passei uma noite 

péssima.  
22 – Segunda-feira. Ao meio-dia, me senti um pouco aliviado e, com um tratamento à base de chá, leite quente e caldo de galinha; à noite 

me senti melhor.  
– Para nos ajudar a cortar, amarrar e enfeixar nosso trigo, pedimos ajuda ao amigo, Fioro Mognol, que enviou suas três filhas mais velhas, e 

ao amigo, Rissieri Carlot, o qual se ofereceu para mandar seu peão, João Ross. Trabalharam o dia inteiro. Sendo a jornada das mulheres de 

4.000 réis cada uma, o total é de ........................................................................................................................................................….10.000 réis 
– E a jornada de João Ross de ................................................................................................................................................................… 5.000 réis 
23 – Terça-feira. Passei a noite toda dormindo. Hoje me sinto muito débil, abatido, sem forças, mas também me sinto um pouco melhor.  
– Jornada de trabalho das moças .........................................................................................................................................................… 10.000 réis 
– De João Ross ........................................................................................................................................................................................… 5.000 réis 
24 – Quarta-feira. Quase não dormi na noite passada. Não que me sentisse pior, mas também não tão bem. A debilidade se mantém 

estacionária, e não tenho apetite. 
– As moças de Fioro Mognol fizeram meia jornada cada uma ............................................................................................................… 10.000 réis 
– Por toda a jornada de João Ross ..........................................................................................................................................................… 5.000 réis 
– Recebi do Sr. Romano Zanchet um calendário para o ano de 1942. 
– Hoje ao meio-dia, com a ajuda de quatro pessoas, terminamos a ceifa do trigo deste ano. Agora falta levá-lo para casa.  
25 – Quinta-feira. Hoje, Santo Natal, por não estar muito bem, devo ficar em casa. Mandei levar ao correio duas cartas, uma para o R. Cônsul 

em Porto Alegre, e outra para a filha, Aurora, e o filho, Vitorino ............................................................................................................… 800 réis 
– Por selos e papel ....................................................................................................................................................................................… 800 réis 
– Hoje, Onésimo pagou a Rissieri Carlot as três jornadas que fez seu peão, João Ross, ao nos ajudar na ceifa e enfeixe do trigo, nos dias 22, 

23 e 24 deste mês, à razão de 5.000 réis por dia. 
– Onésimo comprou no negociante, Severino Bonamigo, meio quilo de chocolate em pó, por .........................................................… 2.500 réis 
– Por outra despesa ..................................................................................................................................................................................… 300 réis 
– O filho, Onésimo, recebeu hoje da firma Pizzolatto e Marcon, de Casca, o restante do meu pagamento de seis letreiros e uma tabuleta, 

entregues no dia 19 de outubro, num total de 40.000 réis 
27 – Sábado. Hoje o filho, Onésimo, terminou a ceifa e a colheita do trigo.  
– Fui a Casca, ainda que não de todo restabelecido na minha saúde. Me sinto ainda débil, abatido. Passará. 
– Hoje paguei à firma Pizzolatto e Marcon nove garrafas de caninha que compramos em mais vezes, sendo as três últimas hoje, a 1.500 a 

garrafa ..................................................................................................................................................................................................… 13.500 réis 
– No correio, fiz, através do professor, Sr. E. Mantovani, uma reclamação ao correio de Passo Fundo, por um pacote registrado sob número 

407 e postado em nosso correio em setembro p.p., a ser enviado a São Paulo, contendo seis fotografias e a correspondência referente às 

manifestações patrióticas da semana da Pátria, endereçado ao jornal Fanfulla, para serem publicadas, publicação que não se efetuou, 

provavelmente por não terem chegado ao destino. Pela reclamação, paguei, no ato …………...........………………………………………………... 1.200 réis 

– Por um selo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............……….…. 200 réis 
– Por um refresco no Provenzi ..................................................................................................................................................................… 400 réis 
– Por um refresco no Bordin ........................................................................................................…............................................................ 400 réis 
– Por 4 charutos no Viccari ...........................................................................................................…............................................................. 200 réis 
– Por caninha no Viccari ...........................................................................................................…................................................................. 400 réis 
– Por caninha no Bordin ...........................................................................................................…..............................................................… 400 réis 
– Por cinco cadernos de papel almaço no Romano Zanchet .................................................................................................................… 2.000 réis 
28 – Domingo. Entreguei à esposa por algumas compras ...........................................................................................................…......… 5.000 réis 
– Às 18h chegou de Vila Maria o filho, Alcides que, além de seus negócios, procura um lugar onde morar e para consertar o fogão, que está 

necessitando conserto urgente, estando furado em vários lugares por onde, às vezes, sai o fogo.  
29 – Segunda-feira. Hoje o filho, Alcides ocupou-se em arrumar o fogão. Devemos ao Alcides 15 tábuas de forrinho, que usamos, ao preço 

de .............. Devemos também o trabalho do conserto do fogão, além de que ele usou três pedaços de lâmina (cerca de um quilo) e parafusos, 

pelo preço total aproximado de 70.000 réis. 
– Nós queríamos pagar, como era nossa obrigação, mas ele disse que tanto as tábuas como o trabalho eram um presente de ano novo! 
– Nesta data, de acordo com o acerto que fizemos, ele levou para Vila Maria 76 centímetros de fio de arame, da espessura ⅞. Levou também 

mais quatro arcos de 17cm de diâmetro, de 3/16 por ¾. Mais duas serras fitas pelo preço de 15.000 réis cada uma, total de 30.000 réis. 
– Às 20h o filho, Alcides, com a sua filhinha Teresinha, partiu com o caminhão do Sr. De Carli para Vila Maria.  
30 – Terça-feira. Comprei na loja de Otávio Busato três metros de bombazon3, ao preço de 3.500 ao metro, total de ...............… 10.500 réis 

                                                             
3 Bombazon -  palavra derivada de bombazina, tecido de algodão, usado para diversas finalidades, principalmente para roupa de cama, apresentado em 

diversos padrões de qualidades, que ia do mais rústico e grosseiro, de cor branco-sujo, como o bombazon, ao mais beneficiado. 



– No Romano Zanchet, um quilo de açúcar ...........................................................................................................................................… 1.800 réis 
– Um carretel de fio branco ...................................................................................................................................................................… 1.000 réis 
– No Bonamigo, um refresco ....................................................................................................................................................................… 400 réis 
– E charutos ..............................................................................................................................................................................................… 200 réis 
31 – Quarta-feira. Último dia do ano de 1941. Deus seja louvado pela graça de chegar a outro ano! Nesta data, estão em casa os seguintes 

membros da família: eu, minha esposa, o filho Onésimo, sua esposa, Florinda, e seu único, filhinho, de um ano, Leônidas. 
– O filho, Ovídio, está em Passo Fundo, o Vitorino, em Curitiba, e a filha, Clélia, em Caçador. 
 A transportar… 3:364.610 réis 
 

1942 
GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS, E PAZ NA TERRA AOS HOMENS DE BOA VONTADE 

 

Janeiro - 1942 
 
1 – Quinta-feira. Hoje, refeição com tripada, no Severino Bonamigo ….................................................................................................. 2.000 réis 
– Por uma cerveja marca Becker, no mesmo, junto com J. Battistella ................................................................................................… 2.000 réis 
– Por uma garrafa de guaraná no Antônio Bordin ...............................................................................................................................… 1.500 réis 
– Por charutos no Romano Zanchet ..........................................................................................................................................................… 200 réis 
– Entreguei ao filho Onésimo para pagar o peão de Rissieri Carlot, que trabalhou no beneficiamento do trigo do compadre Clemente Longo 

(½ jornada no dia 30 e uma inteira no dia 31 de dezembro de 1941, a 5.000 réis a jornada) ................................................................ 7.500 réis 
2 – Sexta-feira. Hoje, com a máquina a motor de Marcon e Cia., começamos a beneficiar o trigo. Se a trilhadeira tivesse funcionado bem, de 

manhã, teríamos terminado à tardinha, mas como antes das 8h não se pôde trabalhar por algum desarranjo da máquina, à noite, t ivemos 

que suspender o trabalho. Preciso registrar, contudo, que, depois das 8h, o primeiro trigo a ser trilhado foi o de Antônio Vivan, 10 sacos e 

meio, e o de Benjamin Marcon, 7 sacos e seis quartas, o que levou cerca de 4 horas para ambos.  
3 – Sábado. Hoje, terminamos de trilhar nosso trigo às 8h. Das 25 quartas de sementes que colhemos, trilhamos cerca de 50 sacos, que a 

1.600 réis por saco resulta pagar ........................................................................................................................................................… 80.000 réis 
– Mais, por dois sacos e seis quartas de aveia a 1.000 réis ...................................................................................................................... 3.750 réis 
– E por um saco e duas quartas de cevada, trilhada também a 1.000 réis ............................................................................................. 1.250 réis 
– Hoje, em Casca, comprei no negociante Romano Zanchet uma lata de um litro de azeite “Salada” a ...........................................…. 6.000 réis 
– E um quilo de açúcar ...........................................................................................................................................................................… 1.800 réis 
– Por uma caixa de fósforos .....................................................................................................................................................................… 200 réis 
– Esta tarde, às 18h, com a linietta da Linha Colombo de Guaporé, chegou a filha, Itália, com dois dos seus filhinhos. Ela veio nos visitar e se 

despedir, antes de transferir-se para a localidade de Gramadinho, no município de Encantado. Ficamos muito contentes com sua grata visita. 

Trouxe-me de presente ............... metros de bonita e boa tricoline para fazer uma camisa, fiquei muito agradecido. 
4 – Domingo. O dia amanheceu feio, nublado. Às 8h começou a chover, foi uma chuva providencial, sua falta já estava se fazendo sentir na 

zona rural. 
5 – Segunda-feira. Hoje, a filha, Itália, com seus filhos, Carmen e Bruno, voltaram para casa, com a 

linietta às 6h30min. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Itália Dall´Acqua Astolfi em foto de 1942, 

Acompanhada da filha Carmen e do bebê Bruno. 

Fonte: acervo Dall´Acqua 

 

 

 

– O filho, Onésimo, foi trabalhar no planejado oratório da gruta de Casca, ao preço, por jornada, de 

..............................................… 5.000 réis 
– Por outra jornada do peão de Rissieri Carlot, trilhadura do trigo .......................................................................................................… 5.000 réis 
– Nesta data, o filho, Onésimo, apresentou a Antônio Vivan a seguinte conta:  

Por duas horas de trabalho de oito pessoas a trilhar o trigo a 1.000 réis por pessoa ........................................................... 16.000 réis 
Almoço para 11 pessoas a 1.000 réis cada ..........................................................................................................................… 11.000 réis 
Três fretes com a carroça ......................................................................................................................................................… 1.000 réis 
Por uma garrafa de caninha ..................................................................................................................................................… 3.000 réis 

Total: ...................... 30.000 réis 
– Por uma hora de serviço de oito pessoas, a 1.000 réis cada um ........................................................................................................… 8.000 réis 



– Por uma garrafa de caninha ................................................................................................................................................................… 2.000 réis 
Total, por conta do Sr. Benjamin Marcon ...........… 10.000 réis 

6 – Terça-feira. Nesta manhã, recebi do Sr. Hugo Variani, da linietta, meus vencimentos como fiscal aposentado, correspondentes a 97.000 

réis, relativos a dezembro de 1941. 
– Paguei a ele pelo incômodo ................................................................................................................................................................… 2.000 réis 
– Hoje, em Casca, por despesas .............................................................................................................................................................… 5.000 réis 
– Por uma carta ao Consulado ..................................................................................................................................................................… 600 réis 
– Por outra ao filho, Plínio .........................................................................................................................................................................… 400 réis 
– Por papel e envelopes ............................................................................................................................................................................... 400 réis 
7 – Quarta-feira. O filho, Onésimo, comprou do Romano Zanchet 3kg200g de soda cáustica a 5.000 réis o quilo .........................… 16.000 réis 
– Por anil e outras coisas ........................................................................................................................................................................… 2.000 réis 
8 – Quinta-feira. No dia 6 do corrente paguei ao sapateiro, Pedro Copcescki, por conserto de um par de sapatos, um meu e outro da esposa 

..............................................................................................................................................................................................................… 12.000 réis 
– Hoje fui ao moinho de Vittorio Piazza com seis quartas de milho. 
9 – Sexta-feira. Hoje fui pegar a farinha correspondente às seis quartas, 47 quilos, de milho branco, que levei ontem ao moleiro, Vittorio 

Piazza, a 200 réis a quarta   .....................................................................................................................................................................   1.200 réis 
10 – Sábado. Em Casca, a pé, à tarde.  
– Fiz a barba no Pietro Maccarini .............................................................................................................................................................… 600 réis 
– Por vinho no Viccari ...............................................................................................................................................................................… 400 réis 
– Nesta data deixei de fumar!! 
– No correio, pensei encontrar carta do filho, Vitorino, de Curitiba, mas nada! Estranha-me esse longo silêncio e me entristece. Não posso 

entender essa prolongada ausência de notícias, porque faz exatamente 80 dias que não recebemos nenhuma carta. 
– Comprei no Romano Zanchet um quilo de café em pó ......................................................................................................................… 5.800 réis 
– E uma caixa de fósforos ..........................................................................................................................................................................… 200 réis 
11 – Domingo. A seca está cada vez mais intensa e danosa. O calor é fora do normal. Às 14h o termômetro marcava 42 graus ao sol.  
– O ar está seco e sufocante, o calor excessivo faz secar qualquer verdura. A plantação está em situação deplorável. Tudo seca, e o pior é 

que não há o mínimo sinal de chuva! 
12 – Segunda-feira. Hoje há um pequeno sinal de mudança do tempo. 
– Comprei a crédito, do compadre, Clemente Longo, meia arroba de erva-mate, ao preço costumeiro de 4.000 réis. 
– Há nesta data, ainda, débito nosso frente ao negociante Otávio Busato, ou seja, 644.800 réis, de um total de 1:054.800 réis que tinha na 

data de 2 de fevereiro de 1941. Nesta data liquidei totalmente o débito, da forma seguinte: 
Em 15.05.1941, 100.000 réis 
Em 03.06.1941,   60.000 réis 
Em 05.07.1941,   50.000 réis 
Em 21.08.1941,   50.000 réis 
Em 10.09.1941, 100.000 réis 
Em 21.2.1941,     50.000 réis 

– Em 12.01.1942, entreguei 673 kg de trigo, de 79 ½ pontos, a 46.000 réis o saco de 61 quilos, corresponde a 515.900 réis, mais uma pipa 

de 30 medidas… 198.900, num total de 1.054.800 réis. O grão me foi pago à razão de 766 ½ réis o quilo, mais ou menos. 
– A liquidação da conta foi feita hoje pelo meu filho, Onésimo, em meu nome, na casa do negociante, Otávio Busato, presente seu pai, Albino 

Busato, e seu genro, Anacleto, de comum acordo.  
– Assim, com a graça de Deus e boa vontade de meu filho, Onésimo, e sua mulher, Florinda, com seu ativo trabalho na semeadura do trigo, 

e pela Divina Providência que nos houve, pudemos nos liberar, depois de tantos anos, daquele castigo do débito daquela malfadada 

caderneta! 
– Muito mérito deve ser dado igualmente à atividade e infatigável trabalho de minha mulher, Marina, que, com sua visão previdente, bem 

como ao trabalho dos demais filhos e filhas, para que pudéssemos respirar, livres do fantasma do débito com o negociante.  
– Nesta tarde, através de Hugo Variani da linietta, recebi um par de calças de brim, feitas pelo alfaiate Luigi Soccol, de Mauá. São calças que 

teriam sido feitas para o filho, Ovídio, de Passo Fundo, mas como ele diz ter perdido a medida, as fez para mim.  
16 – Hoje, veio a tão desejada chuva, mas pouca. De qualquer forma, foi providencial. A seca já é desastrosa, a vegetação seca a olhos 

vistos. Era uma tortura aquele calor intenso, tanto para a saúde da gente como para a agricultura. 
– Por alguns dias, tenta-se tirar o atrasado! 
– Hoje o filho, Onésimo, levou ao moinho de Guerino Busato meio saco de trigo para moer, pagou ................................................… 1.000 réis 
17 – Sábado. Hoje fui pegar o meio saco de farinha do trigo que Onésimo levou ao moinho ontem. 
– Nesta tarde, com a linietta, veio nos visitar a nora, Sibila, e sua família, de Mauá. 
– Comprei no Romano Zanchet um caderno de cinco folhas de papel almaço .......................................................................................… 700 réis 
– Cana, no Bordin ........................................................................................................................................................................................ 200 réis 
– Cana, no Viccari .....................................................................................................................................................................................… 200 réis 
– Cana, no Giuseppe Pedot ......................................................................................................................................................................… 200 réis 
– Por uma carta registrada ao filho, Vitorino, em Curitiba ....................................................................................................................… 1.800 réis 
– Por uma carta à filha, Clélia, em Caçador ...............................................................................................................................................… 400 réis 
18 – Domingo, fiquei em casa todo o dia.  
19 – Segunda-feira, grande calor, 42 graus R acima de zero. 



Às 10 da manhã, começou a soprar o vento norte, sinal de chuva próxima. O céu pouco a pouco começou a se cobrir de nuvens, às 13h era 

como se já tivesse chovido. Às 14h30min começou a chover calmamente, e às 17h começou a chover forte, meia hora depois parou. Melhor 

dizendo, choveu por mais cinco horas consecutivas. Foi ótimo, providencial. 
20 – Terça-feira. Soube que o jovem Leopoldo Quarenghi, de Casca, iria para Curitiba. Aproveitei para entregar-lhe uma carta destinada ao 

filho, Vitorino. 
– Hoje recebi uma carta da filha, Gelsomina, de Caçador, pedindo-me que fosse ao registro civil para obter a certidão de nascimento de sua 

filha, Marina (chamada pela família de Maria). Para pagar a despesa, me mandou 10.000 réis e me disse que o restante será trazido pelo 

seu genro, Gabriel Oltramari. 
– Fui ao Sr. José Battistella às 16h, que me forneceu a referida certidão, visto que lhe havia fornecido a data de nascimento, 6 de setembro 

de 1922. O preço é de 20.000 réis. 
– Por pequenas despesas hoje ................................................................................................................................................................. 3.100 réis 
21 – Quarta-feira. O filho, Onésimo, foi hoje, a pedido do amigo, Pietro De Zorzi, ajudar no abate de porcos, de manhã até as 16h. 
22 – Hoje emprestamos a Bresciani meio saco de arroz, 24 quilos e meio. 
23 – Sexta-feira. Hoje o filho, Onésimo, levou para Casca, no negociante Romano Zanchet, meio saco de trigo, pelo preço de ........... réis por 

saco, ou seja, ........... por quilo.  
– Onésimo hoje comprou no Romano Zanchet quatro quilos de soda cáustica, a 5.500 réis o quilo ..............................................… 22.000 réis 
24 – Sábado. Hoje, em Casca, no negociante, Otávio Busato, comprei um vidrinho de goma arábica ..............................................… 2.000 réis 
– Outro vidro de goma arábica, no negociante, Augusto Provenzi .......................................................................................................… 2.500 réis 
– Por outras pequenas despesas ...........................................................................................................................................................… 1.400 réis 
– Por uma conversa com a esposa, já há alguns dias, no centro telefônico de Casca .........................................................................… 1.000 réis 
– Ontem à noite, com a linietta, veio nos visitar o filho, Plínio, de Mauá, o qual veio nos saudar antes de partir com sua família para o Prata, 

onde vai morar. Pretendem partir no dia 26 do corrente, segunda-feira. 
– Nesta manhã, com a linietta, às 6h30min, o filho Plínio voltou para Mauá. 
– Hoje, em Casca, por ordem consular, dei início à distribuição dos recibos para os contribuintes mensais da Cruz Vermelha Italiana, 

correspondentes aos meses de setembro e outubro de 1941, sem, porém, resgatá-los tendo em vista a anormalidade da situação política 

internacional. Somente posso receber, a título de óbolo, o que me for trazido em casa. Por exemplo, o Sr. Evaristo Mantovani entregou em 

minha casa, como oferta para a Cruz Vermelha Italiana, o valor de 10.000 réis, os quais, a seu tempo, enviarei ao R. Cônsul Geral da Itália 

em Porto Alegre.  
25 – Domingo. Hoje fiquei todo o dia em casa. 
26 – Segunda-feira. Hoje, às 10h30min, fui a pé a Casca. Comprei no Fioravante Bonamigo três quilos e meio de tripas, para adicionar à 

fabricação de sabão. 
– Pela tripada .........................................................................................................................................................................................… 3.400 réis 
– Por outras despesas ...............................................................................................................................................................................… 800 réis 
– Hoje, por meio de uma carta datada de 27 de dezembro, pedi minha exclusão como assinante do jornal Fanfulla, explicando ao redator 

que isso se deve à ausência de regularidade na entrega. Somente no mês de dezembro, deixei de receber nove exemplares daquele jornal.  
28 – Quarta-feira. Ontem à noite, veio a chuva, acompanhada de discreta quantidade de granizo. 
– Hoje choveu discretamente. 
– O filho, Alcides, de Vila Maria, enviou através do caminhão do Sr. De Carli daquela localidade, seu primogênito, Angelin. 
– O filho, Onésimo, foi ao moinho de Vittorio Piazza com 35 kg de trigo para moer ..............................................................................… 800 réis 
– Por cinco quartas de milho no mesmo, moído a 200 réis a quarta ...................................................................................................… 1.000 réis 
31 – Sábado. Sabendo que o compadre, Carlos Barbieri, havia chamado o médico por estar doente, fui depois do meio-dia, a cavalo, visitá-

lo, na sua residência, na Linha 21. Chegando lá às 16h30min, encontrei-o sentado à mesa, conversando com um jovenzinho. Fiquei feliz de 

encontrá-lo assim, e não na cama, como eu esperava. Fiquei na sua companhia por cerca de uma hora, durante a qual me ofereceu um copo 

de vinho. Às 18h10min estava em Casca, de volta, onde fiquei cerca de ¾ de hora. Por uma garrafa de vinho, com amigos ...........… 1.000 réis 

 A transportar… 901.900 réis. 

 

 

Fevereiro - 1942 
 
– Nesta data, vendemos ao Sr. Mosé Pelizzon um cano velho de fogão, em quatro pedaços, sendo um deles novo, de um metro de 

comprimento, pelo preço de 20 mil réis, a fiado. 
– Hoje, através do filho, Onésimo, perguntei ao padre Amianti, vigário de Casca, se é possível fazer para mim uma assinatura do jornal A 

Nação, de Porto Alegre, a partir da data de hoje, se não for possível retroagir ao dia primeiro de janeiro. 
– Nesta tarde, às 18h, veio nos visitar em casa o amigo Sr. Walmir B. Daniel, com seu pai e um irmão menor. Voltando de Guaporé, nos 

fizeram essa gentil visita e aproveitam para nos convidar para o casamento de Walmir, residente em Carazinho, com minha neta, Marina 

Maria, filha do genro, Máximo Busato, residente em Caçador (Santa Catarina), a se realizar no próximo dia 7 de abril.  
– Nesta tarde, vieram dois nacionais da zona de Quaraí, de nome Dourado Lopes e Florindo Pires, em busca de trabalho. O filho, Onésimo, 

tratou com eles a limpeza do milho, cerca de ........... quartas, ao preço de 28.000 réis 
2 – Segunda-feira. Hoje os dois nacionais começaram a limpar a roça de milho. 
3 – Os dois brasileiros continuaram a limpeza do milho.  
– Fui a cavalo a Casca, comprei no Bonamigo óleo de rícino pelo valor de ..........................................................................................… 1.200 réis 
– Por caninha .............................................................................................................................................................................................… 400 réis 



– Por fósforos ............................................................................................................................................................................................… 400 réis 
– Às 14h, vieram dois mascates querendo vender cinco cortes de tecido (dois de lã, dois de cambraia e um de seda), tudo pelo preço de 

397.000 réis. Me opus à compra, por não ter dinheiro. Então ofereceram tudo por 200.000 réis. Achei estranho, e resolvi não fazer nenhum 

negócio com aquela gente, por suspeitar de algo ilegal. Assim, seguiram adiante.  
4 – Os dois nacionais continuaram a trabalhar no milho. 
– Hoje o tempo está muito inconstante. A cada duas ou três horas, de dia e de noite, cai um aguaceiro que parece um rio. Depois, se é de 

dia, aparece o sol, e assim segue. 
5 – Nesta manhã, os dois nacionais, Dorado Lopes e Florindo Pires terminaram a limpeza do milho, tendo empregado três dias e um quarto 

de jornada cada um, um total de sete dia, sendo pagos conforme o combinado …………...............………………………………………………….. 28.000 réis 
– Hoje fui ao moinho de Guerino Busato com 35 quilos de arroz com casca para polir; depois do beneficiamento restaram 22 quilos, a 100 

réis o quilo .............................................................................................................................................................................................… 2.200 réis 
– De acordo com ordem recebida por meio de um soldado no dia 3, expedida pela Subprefeitura de Casca, levei hoje, às 11h40min, minha 

espingarda para ser entregue àquela autoridade. Entreguei também a referida licença ao Sr. Aristide Bernardi. 

– Junto o bilhete recebido, que estava assim redigido: 

 

 

No verso tem a descrição das características da arma. 

Características das armas      

Quant. Espécie 
Marca e 

fabricação Número Cal. Sistema e tipo 

Canos 

número m/m 

1 Esp. A.D. 4803 32 fogo central 1 770 

          

(acompanha a arma 10 
cartuchos, sendo 6 carregados 

e 4 vazios)     

        

Aviso importante: O portador desta licença, obriga-se:    

1- Comunicar quando se desfizer da(s) arma (s) ou quando a(s) mesma (s) for 9em) extraviada(s) ou furtada (s); 

2- Comunicar a mudança do endereço;     

3- Registrar as armas que venha a adquirir;     

4- Renovar a licença quando expirado o respectivo prazo ou apresentar os motivos porque não o fizer. 
 

Licença nº 792-B Ficha nº 8.673 

Estado do Rio Grande do Sul. Secretaria de Estado dos Negócios do Interior – Repartição Central de Polícia. 1ª Região Policial. 

Licença para trânsito com arma de caça e tiro ao alvo 

Ao Sr. Ângelo Dall´Acqua 

Residente no 2º distrito 

Município de Guaporé 

Tem permissão para transitar com a arma descrita no verso desta, acompanhada das respectivas munições. 

Esta licença é válida até o dia 31 de Dezembro de 1941. 

Ficando o portador responsável pelas ocorrências que se verificarem com a arma constante desta licença 

Selada com Rs. 10$200 

Selada também com o carimbo da Delegacia Regional da 1ª região. 

Caxias – R.G. do Sul 

 

Firma do escrevente 

Caxias, 2 de julho de 1941 

Nélson Martins 

Delegado Regional 

 



 

 
Recortes de jornal que se referem às restrições impostas aos italianos e a outras etnias durante a II Guerra mundial. 

Recorte da edição do dia 1°/02/1942 do Jornal A Nação, de Caxias do Sul 

Fonte: Arquivo/Câmara de Vereadores de Caxias do Sul)  

 

 

– Hoje choveu muito.  
– Anteontem o Sr. Hugo Variani trouxe meus vencimentos como fiscal municipal lotador, aposentado, referentes a janeiro de 1942, num 

total de 96.000 réis.  
– Pelo incômodo de o Sr. Variani ter trazido o pagamento ..................................................................................................................… 2.000 réis 
– Oferta, em envelope, no valor de 5.000 réis para a festa em honra a São Luiz no dia 7 do corrente ano, em meu nome e de minha família 

...............................................................................................................................................................................................................…. 5.000 réis 
– Nesta tarde, recebemos, pelo Sr. Variani da linietta, um aviso do genro, Fedele Zanatta, de Mauá. Ele pede que sua sogra, minha esposa 

Marina, vá à sua casa amanhã pela manhã, porque sua esposa, nossa filha Inês, deu à luz a um menino.  
6 – Sexta-feira. Hoje, às 6h30min, minha esposa Marina embarcou na linietta para Mauá, em visita à filha Inês, que acabou de se tornar 

novamente mãe. Paguei por ida e volta ........................................................................................................................……………………….. 6.000 réis 
– A esposa retornou às 18h de Mauá, onde a, filha, Inês deu à luz um menino, há poucos dias.  
7 – Sábado. No dia 5 do corrente vieram os responsáveis pela organização da festa de São Luiz, os Srs. Fioro Mognol e Gomercindo Panizzon. 

A eles entregamos os seguintes gêneros: 
– Dois quilos e meio de farinha de trigo, à razão de 1.400 réis o quilo ...............................................................................… 3.500 réis 
– Uma galinha .......................................................................................................................................................................…. 2.000 réis 
– Dois quilos de arroz, a 1.500 o quilo ...................................................................................................................................… 3.000 réis 

Total de .................… 8.500 réis 
– Solenidade em honra de São Luiz Gonzaga, padroeiro de Casca.  
– Por almoço no salão da igreja ................................................................................................................................................................ 2.500 réis 
– Por vinho e bananas ..............................................................................................................................................................................… 500 réis 
– Por um distintivo em benefício da igreja ..............................................................................................................................................… 300 réis 
– Por uma oferta à igreja ..........................................................................................................................................................................… 500 réis 
– Por uma cerveja com Andrea Quarenghi, no Antônio Bordin ............................................................................................................… 2.000 réis 
– Às 18h, depois de um dia abafado, calor fora do comum, caiu um aguaceiro violento, acompanhado de granizo. O temporal durou uma 

hora e vinte minutos. 
– Jantei no hotel Viccari, e paguei pelo jantar ......................................................................................................................................… 2.500 réis 
– Às 21h, como a linietta ia em direção à Linha Onze, aproveitei a condução para ir para casa, aonde cheguei às 21h30min. Paguei 

................................................................................................................................................................................................................… 1.000 réis 
– De passagem para Guaporé, vieram nos fazer visita em casa o sobrinho, José De Maman, sua mulher, um cunhado com a esposa, e a 

sobrinha, Irene De Maman. Esta reside em Viadutos, e os primeiros em Erebango, distrito de José Bonifácio. A parada foi brevíssima, devido 

à hora tardia e ao tempo ameaçador, e também porque queriam chegar ainda naquele dia à Linha Colombo, de onde, no dia seguinte, o 

sobrinho De Maman seguiria com a esposa para Porto Alegre. 
8 – Domingo. Soube pelo sobrinho, Luiz (filho do meu irmão chamado Luigi), que um filho seu, o segundo, de nome [Lívio], tivera um ataque, 

fomos eu e a esposa ver como estava a situação. De fato, o menino estava sem sentidos desde a manhã. O sobrinho, Luiz, foi logo chamar o 

médico, o qual veio e aconselhou os pais do doente a levá-lo para o hospital de Casca, onde ficaria sob observação. Assim foi feito.  



– Também nesta noite, por volta das 18h30min, começou a chover forte. 
– Ontem, dia 7, em Casca, na presença de Andrea Quarenghi e Antônio Marcon, entreguei 100.000 réis ao Sr. Gaetano Cerbaro, para que 

os leve ao Sr. Primo Scartazzini, em São Domingos. Esse ficou de entregar o valor a meu filho, Plínio, assim que chegar a São Domingos 

amanhã.  
– Ontem paguei a meu compadre Clemente Longo a meia arroba de erva-mate que me entregou no dia 12 de janeiro, mais meia arroba de 

hoje, cada uma a 4.000 réis, total ..........................................................................................................................................................… 8.000 réis 
9 – Segunda-feira. Hoje, retornaram para trabalhar na colheita e limpeza do milho os nacionais Florindo Pires e Dourado Lopes, com um 

filho deste último, de cerca de 18 anos. Trataram com o filho, Onésimo, para trabalhar certa área de terreno, pelo valor de 37.000 réis. 
– Ontem, domingo, por causa de uma grave congestão intestinal (acho eu, pode ser outra coisa) e um ataque, adoeceu o menino Lívio, 

segundo filho do meu sobrinho, Luiz Dall´Acqua Filho, sendo levado, a conselho do médico, ao hospital em Casca, de automóvel.  
– O pequeno Lívio, de 7 anos, às 7h da manhã de hoje, sem dar nenhum sinal de vida, faleceu! 
10 – Terça-feira. Hoje, às 10h, com grande acompanhamento, o pequeno defunto, Lívio, foi levado à sua última morada, depois das 

cerimônias do rito em Casca, celebradas pelo Rev. Padre Amianti.  
– Por duas cervejas com o compadre Antônio Martinelli ......................................................................................................................… 2.000 réis 
– Por duas caixinhas de fósforos ...............................................................................................................................................................… 400 réis 
– No retorno de Casca, tivemos a surpresa de encontrar em casa o sobrinho, Saturnino Gasperin, e sua filha, Anita, de dezoito anos, 

residentes em Sarandi, os quais pretendem seguir, amanhã, para Bento Gonçalves, a fim de visitar os parentes da Sertorina.  
– Depois do jantar, passamos um par de horas conversando, eu, o filho, Onésimo, e as visitas, na casa do meu irmão, Luigi, onde jogamos 

trissete.  

11 – Por volta das oito horas da manhã, depois de afetuosas despedidas, Saturnino e sua filha, Anita, embarcaram no carro da linha Passo 

Fundo-Porto Alegre, da empresa Max, e seguiram para Bento Gonçalves. 
– Hoje, por volta das 14h, recebemos as visitas dos seguintes conhecidos: o amigo, Francesco Basei e seus amigos, Humberto Baccin e E. 

Verardi, todos de Passo Fundo.  
12 – Quinta-feira. O filho, Onésimo, levou hoje ao comerciante, Romano Zanchet, um saco de 61 kg de trigo, ao preço de 40.000 réis e por 

........ gramas de cera de abelhas, total ........  
– Onésimo comprou na farmácia Mantovani um vidro de 15 gramas de tintura de iodo ....................................................................… 2.000 réis 
– E uma chupeta  ...................................................................................................................................................................................…. 1.000 réis 
– Comprou também no Romano Zanchet um par de tamancos para sua mulher, Florinda ................................................................... 2.000 réis 
– Dois pares de chinelos a 4.800 cada ....................................................................................................................................................… 9.600 réis 
– Um carretel de fio branco ...................................................................................................................................................................… 1.000 réis 
– Duas caixas de fósforos ............................................................................................................................................................................. 400 réis 
– Por caramelos e caninha ........................................................................................................................................................................… 500 réis 
– Por conserto de relógio no Quarenghi ................................................................................................................................................… 2.000 réis 
– Um par de meias para o Leônidas ......................................................................................................................................................... 5.000 réis 
– Um quilo de café em pó ......................................................................................................................................................................… 6.000 réis 
– Trouxe para casa… 32.000 réis 
13 – Por dois quilos de farinha de mandioca ........................................................................................................................................… 1.200 réis 
– Novamente visita de F. Basei e U. Baccin, da Linha 17 (Povoado Parobé). Entreguei ao primeiro uma carta para o nosso filho, Ovídio, de 

Passo Fundo.  
– Hoje os três nacionais (Pires, Lopes e o filho deste), terminaram seu segundo contrato de colheita e limpeza de milho ao meio-dia, e foram 

pagos, conforme o combinado ............................................................................................................................................................… 37.000 réis 
14 – Sábado. Nesta manhã, fui a Casca a pé. Comprei na farmácia Mantovani um vidro de Pílulas de vida ......................................… 3.000 réis 
– Por uma cartela de ácido bórico ........................................................................................................................................................... 1.000 réis 
– Paguei a Severino Bonamigo por um almoço .....................................................................................................................................… 2.600 réis 
– Por doces ................................................................................................................................................................................................… 200 réis 
– Paguei a Secondo Viccari .......................................................................................................................................................................… 800 réis 
– A Antônio Bordin ...................................................................................................................................................................................… 200 réis 
– O filho, Onésimo, foi à Linha 17, no Virgílio Meneguzzi, comprar um saco de milho pelo preço de 20.000 réis, porém com a condição de 

pagá-lo no início do próximo mês de março. 
15 – Domingo. Fiquei o dia todo em casa. 
17 – Terça-feira. Último dia de carnaval. Onésimo, sua esposa, o pequeno, Leônide e minha esposa, Marina, foram de carreta na casa de 

Sebastião Marcon, na Linha 21. Eu fiquei só e solitário todo o dia em casa. 
– Às 17h, o amigo, Mariano Martinelli, trouxe-me, vindo do correio, três jornais: os números 882, 883 e 884 do jornal A Nação, dos dias 13, 

14 e 15 de fevereiro de 1942. A assinatura foi pedida ao Padre Amianti, no dia 1º do corrente, e eu a divido com o filho, Onésimo. 
– O dito Martinelli também me trouxe um telegrama enviado pela filha, Aurora, de Curitiba, recebido em Passo Fundo no dia 3 do corrente, 

com o seguinte conteúdo:  
“Esperamos senhor e vovó pelo natal se possível juntamente com Eduardo de passagem por 

favor arrumem dinheiro para as passagens, quando vierem o dinheiro será 

restituído.  Abraços. Aurora”  

 
18 – Quarta-feira de cinzas. Hoje, segundo o costume, fui à Santa Missa. Despesa ..............................................................................… 500 réis 



– Chegando em casa, às 11h35min, tive a grata surpresa de encontrar os netos, Fernando, Eduardo e Luiz, filhos do meu genro, Luiz Busato, 

de Curitiba. O primeiro está voltando para o seminário em Guaporé, e os outros dois vão para o seminário Nossa Senhora Aparecida, da 

cidade de Caxias.  
– Junto com eles, recebi com prazer uma carta do filho, Vitorino, de Curitiba, e uma do filho, Onésimo, de Passo Fundo.  
– Pelo Fernando, a filha, Aurora, mandou de presente quatro pares de meias de seda para mulher, um vestido para sua mãe, uma camisa 

cáqui para homens e uma outra mais simples, de algodão, também para homens. Ainda um par de cuecas de flanela para homens. Calculando 

o valor dos objetos, vejo que corresponde a cerca de 80.000 réis. Fernando, na viagem, ainda comprou, para mim, um almanaque da revista 

do Rio de Janeiro, Eu sei tudo, para o ano 1942. Belíssimo almanaque.  
– Devolvi ao Sr. Evaristo Mantovani os 10.000 réis que ele ofertou, em 24 de janeiro, em favor da Cruz Vermelha Italiana.  
19 – Quinta-feira. Hoje, às 9h da manhã, de passagem de Caçador para a Linha Colombo, Guaporé, chegou de visita o neto, Gabriel 

Oltramari4, genro da nossa filha, Gelsomina, de Caçador, o qual nos trouxe uma carta da Gelsomina e outra da filha, Clélia, o que muito nos 

agradou. Trouxe-me também um pacote de remédios feitos de ervas secas, composto de 10 pacotinhos, com cerca de 500 gramas ao todo, 

que encomendei à filha, Gelsomina, comprado de Pietro Bortolon, de Caçador, por conta do amigo, Sr. Benvenuto Crocetta, de Teresópolis 

(Porto Alegre). O custo dos 10 pacotinhos foi de …………………………………………………………………………………………………..….. 15.000 réis 
– Gabriel queria também entregar-me os 200.000 réis que mandou a filha Clélia, daquela localidade [Caçador], para pagar o débito que tem 

com sua irmã, Itália, da Linha Colombo, ainda do ano passado, 1941. Como eu soube que a filha, Itália, atualmente, se encontra na casa do 

Sr. Alberto Ticiani, da Linha 3.ª de Guaporé, disse-lhe que, de passagem, lhe entregasse os 200.000 réis, ou que se ela não se encontrasse 

mais naquele lugar, que entregasse [o dinheiro] ao Sr. [João] Moccelin, sócio comercial do genro, José Astolfi, e residente na cidade de 

Guaporé. 
– No retorno, Gabriel deve passar aqui para pegar a certidão de nascimento de Maria, filha de Gelsomina e de seu marido, Maximino Busato, 

documento esse que me foi pedido pelas cartas expedidas de Caçador pelas filhas, Gelsomina e Clélia.  
– Hoje, chamamos o colono Matiello (Bottaretto), para fazer a castração de 11 porquinhos e um porco de raça, pelo trabalho pediu 

................................................................................................................................................................................................................… 2.000 réis 
20 – Sexta-feira. Onésimo foi ao moinho de Vittorio Piazza com meia saca de milho ..........................................................................… 800 réis 
– Hoje, às 15h, fui a Casca com o neto, seminarista Ferdinando Busato, a pé. Vendi a Severino Bonamigo 24 pacotinhos de papel com 

sementes de alcachofra a 300 réis cada um, me pagou 7.000 réis.  
– Comprei no Severino Bonamigo uma lata de óleo Sublime, que paguei .........................................................................................…. 6.000 réis 
– Por vinho ...............................................................................................................................................................................................…. 200 réis 
– Por vinho no Antônio Bordin .................................................................................................................................................................… 200 réis 
– Fiz visita ao Rev. P. Hermes Amianti. 
– Comprei no negociante Romano Zanchet os seguintes objetos, a crédito: 

– Dois quilos de açúcar a 1.800 réis por quilo .......................................................................................................................… 3.600 réis 
– 100g de álcool ........................................................................................................................................................................… 800 réis 
– 200g de gasolina .....................................................................................................................................................................… 800 réis 
– 12 botões para camisa ...........................................................................................................................................................… 500 réis 

21 – Sábado. Mandamos o neto, Euclides Zanatta, comprar carne de gado do Sr. Fioravante Bonamigo, o qual lhe entregou dois quilos e 

300 gramas, a .......... réis por quilo, total .............................................................................................................................................. [em branco] 
22 – Domingo. Hoje fiquei em casa todo o dia, ocupado em escrever.  
23 – Segunda-feira. Nesta manhã, 6h40min, o neto, Nando, partiu com a linietta para Mauá, em visita a sua tia, Inês, e seu tio, Fedele. 

Depois, vai para Guaporé com seus irmãos, Eduardo e Luiz.  
– Hoje o filho, Onésimo, vendeu ao negociante Romano Zanchet …... sacos de trigo, ao preço de 42.000 réis o saco de 60 quilos.  
– Nesta noite, recebi por meio de um bilhete, entregue pelo Sr. Santo Zamprogna, a seguinte saudação: Amigo Ângelo Dall´Acqua. Lembrança 

do amigo Giacomo Ferrari, de Bento Gonçalves. Ele estava de passagem para .................  
24 – Terça-feira. Às 6h30min desta manhã, partiram com a linietta para Caxias os netos, Eduardo e Luiz Busato, os quais no dia 1º de março 

devem ingressar no Seminário Nossa Senhora Aparecida daquela localidade. Em Mauá, vão encontrar-se com seu irmão de batina, 

Ferdinando Busato, também seminarista. 
25 – Quarta-feira. Hoje recebemos nova visita do sobrinho, Gabriel Oltramari, que retorna de Guaporé, em direção a Caçador, onde tem 

família e residência. Entreguei a ele uma carta para o filho, Ovídio, de Passo Fundo, outra para minha filha, Gelsomina (junto com a certidão 

de nascimento de sua filha, Maria-Marina), e outra para a filha, Clélia. Enviei também um pacote de bulbos de dália, e sementes de flores e 

verduras. Sua parada foi muito rápida, somente nos cumprimentou e se foi, porque a condução tinha pressa.  
28 – Sábado. Às 7h30min da manhã, tivemos a grata visita do amigo, Ernesto Gasperin, de Bento Gonçalves, e de um irmão seu, residente 

em Porto Alegre, os quais estavam a caminho de Passo Fundo.  
– Hoje nosso filho, Onésimo, levou, em meu nome, a nossa contribuição anual (obrigação e débito a pagar) para a igreja de Casca, 

correspondente a 26 sacas de trigo, ao preço atual de ........................................................................................................................ 42.000 réis 
– Postei no correio um pacote de 500g de ervas secas, que fiz vir de Caçador (Santa Catarina), do botânico, Sr. Pietro Bortolon, através do 

meu genro, Maximino Busato, e trazidas pelo neto, Gabriel Oltramari. O preço do pacote, em si composto por 10 pacotinhos menores, pago 

pela filha Clélia, foi de 15.000 réis. 
– Preço da despesa postal, como encomenda registrada .....................................................................................................................… 3.200 réis 
– O Sr. Hugo Variani, da linietta, trouxe esta tarde, a meu pedido, minha aposentadoria como fiscal municipal aposentado da Prefeitura de 

Guaporé, correspondente ao mês de fevereiro, num total de 96.000 réis 
– Pelo incômodo, como sempre, lhe dei ................................................................................................................................................… 2.000 réis 

                                                             
4 Gabriel Oltramari, casado com Zélia Busato, filha de Maximino e Gelsomina Dall’Acqua. 



– Dia belíssimo. Trabalhei na horta, limpando os canteiros e os caminhos. Trabalhei também revolvendo a terra com a pá, para a semeadura 

de vegetais. 
A transportar… 1:544.200 réis. 

 

 

Março - 1942 
 

1 – Domingo. Despesa ..............................................................................................................................................................................… 900 réis 
2 – Segunda-feira. Hoje paguei o nosso débito com o hoteleiro Secondo Viccari, de …......................................................................... 5.000 réis 
– Paguei também o valor referente à certidão de nascimento da neta, Marina, filha do genro, Maximino Busato, de Caçador, pela qual paguei 

ao escrivão, Sr. José Battistella, a importância de ...............................................................................................................................… 20.200 réis 
– Entreguei ao filho Onésimo, a fim de que pague o saco de milho que comprou do colono Virgílio Meneguzzi, da Linha 17, no dia 14 do 

corrente ...............................................................................................................................................................................................… 20.000 réis 
– Paguei a David Toazza a reforma do barrigueiro ............................................................................................................................… 18.000 réis 
3 – Compramos no Romano, a crédito, nesta data: 

– Açúcar, por ............................................................................................................................................................................. 5.200 réis 
– Fazendas, por ......................................................................................................................................................................... 2.000 réis 
– Benzerol, por .......................................................................................................................................................................... 3.000 réis 
– Um quilo de café .................................................................................................................................................................… 6.000 réis 
– Um estojo de lápis de cores .................................................................................................................................................… 1.800 

réis 
– Fumo ......................................................................................................................................................................................… 400 réis 
– Duas penas de aço ..................................................................................................................................................................… 200 réis 
– De transporte, pagamento anterior .................................................................................................................................… 10.200 réis 

(A crédito)... 18.600 réis.  
5 – Quinta-feira. Hoje, providencialmente, choveu todo o dia. 
– Ontem, em Casca, fiz pequenas despesas, que paguei ......................................................................................................................… 1.000 réis 
7 – Ontem e hoje, trabalhei o dia todo no desenho e prospecto da casa do Sr. Benjamin Menegazzo, de Casca. Nesta tarde, às 16h, fiz a 

entrega dos desenhos, recebi, pelo meu trabalho, 20.000 réis. 
– Hoje, o filho, Onésimo, sua mulher e a Marina terminaram a colheita da uva, levaram um dia cada um! 
– Por vinho e papel para escrever ..........................................................................................................................................................… 1.000 réis 
– Comprei no Romano um vidro de lustrador de sapatos, que paguei ................................................................................................… 1.800 réis 
– Hoje, o colono e bom amigo, Attilio Sartori, me devolveu o segundo volume (tendo sido o primeiro devolvido há algumas semanas), do 

livro Italia Geografica Illustrata. Emprestei-lhe hoje os dois volumes do livro Storia Universale.  
– Na noite passada, relampejou continuamente até as 2h da manhã, depois começou a chover calmamente; a chuva durou até a noite.  
8 – Domingo. Essa manhã, por volta das 3h e depois 5h, chuva forte, que durou até às 17h.  
– Dei ao filho, Onésimo, .........................................................................................................................................................................… 2.000 réis 
– Dei para a esposa ................................................................................................................................................................................… 1.000 réis 
9 – Segunda-feira. Hoje, ao moinho de Guerino Busato, com meio saco de trigo .................................................................................. 1.000 réis 
– O filho, Onésimo, pagou ao dito moleiro, por polimento de três quilos de arroz bruto, 2.200 réis, que deixou de pagar no dia do polimento, 

ou seja, dia 05 de fevereiro. 
– Comprei no Romano Zanchet, a crédito, dois quilos de soda cáustica ao preço de 6.000 o quilo, total ........................................... 12.000 réis 
– Hoje, a esposa pagou o débito que tínhamos pelo trabalho feito pela filha do compadre, Donadel, na importância de .................. 6.000 réis 
11. Quarta-feira. Fiz a barba no barbeiro, Antônio Deitos ......................................................................................................................… 600 réis 
– Por vinho no A. Bordin ...........................................................................................................................................................................… 400 réis 
– Por fósforos ...........................................................................................................................................................................................…. 200 réis 
13 – No moinho de Vittorio Piazza, com meio saco de milho, o filho Onésimo pagou ..........................................................................… 800 réis 
14 – Sábado. Hoje o filho, Onésimo, foi à Linha 17, pagar o milho a Virgílio Meneguzzi, veja-se o dia 2 do corrente. 
– Pagou também os 2,3 kg de carne de gado que compramos em 21 de fevereiro a Fioravante Bonamigo, ao preço de 1.800 réis o quilo 

................................................................................................................................................................................................................… 4.200 réis 
– Dia sufocante, às 16h começou um temporal com ventania de todos os lados, acompanhado de uma forte tromba d´água que durou até 

as 18h, depois parou e o tempo abriu de novo. 
– Hoje o filho, Onésimo, fez as seguintes compras no negociante Romano Zanchet:  

– Um saco de sal fino .............................................................................................................................................................. 15.000 réis 
– Uma lata de querosene ...............................................................................................................…...................................… 37.000 réis 
– Anil ................................................................................................................…....................................................................… 2.500 réis 
– Um par de chinelos ................................................................................................................…...........................................… 5.000 réis 
– Chumbinhos ...............................................................................................................…......................................................… 3.000 réis 
– Pólvora ................................................................................................................….............................................................… 2.500 réis 
– Uma caixinha de capinhas ................................................................................................................…................................… 3.000 réis 

(A crédito)... Total de despesas … 68.000 réis 
Débito até esta data … 31.000 



Total do nosso débito frente ao Sr. Romano Zanchet ….. 99.000 réis. 
15 – Domingo. Nesta data, o filho, Onésimo, entregou ao inspetor seccional da Linha 18 (Caxias), da qual fazemos parte, a importância 

correspondente ao imposto, que é devida pela lei municipal, relativa ao trabalho compulsório de três dias para conservação de estradas, 

referente à nossa meia colônia, de n.º 12, para o ano de 1942, a 5.000 réis diários com total de 15.000 réis. Em tempo oportuno, será 

fornecido o respectivo recibo.  
– Nesta tarde, às 17h, veio o novo peão, Sebastião Martins, que por um ano foi peão do nosso parente, Antônio Martinelli, conforme já 

acertado pelo filho, Onésimo, à razão de 50.000 réis mensais.  
16 – Hoje o novo peão, Sebastião Martins, começou seu mês de trabalho.  
– Hoje choveu intensamente das 15 às 17h.     
18 – Às 16h, fui a cavalo a Casca. Há cerca de dez dias, trabalhando na horta, capinando e limpando os canteiros para semear verduras, fiz 

um arranhão na parte da frente da perna esquerda, entre o pé e o joelho, que deu origem a uma ferida que se alargou sensivelmente, sem 

dar indício de cicatrização. Pensei então ir à farmácia Mantovani para comprar alguma pomada para aplicar na ferida. Comprei uma latinha 

de pomada Martel, que paguei ..............................................................................................................................................................… 4.000 réis 
– Comprei papel por .................................................................................................................................................................................... 600 réis 
– Por ........ gramas de óleo de rícino no Romano Zanchet ...................................................................................................................… 2.600 réis 
– A esposa comprou das filhas do compadre, C. Longo, um silabário5, com o título de ............, por .................................................. 1.800 réis 
19 – Quinta-feira. Hoje, das 8h até .........., choveu intensamente, mas sem muito barulho. 
20 – Sexta-feira. Hoje, às 16h, o amigo Pietro De Zorzi foi vítima de um acidente, quando levava milho ao moinho. Um caminhão de ciganos 

veio na sua direção, na contramão da estrada, com grande velocidade, bateu na sua mula, e esta, o jogou nos matos, à beira da estrada. O 

empurrão foi tão violento que o De Zorzi foi lançado a uma certa distância, e a mula quebrou a pata esquerda traseira acima do joelho, o 

que a inutiliza para sempre! 
– Eu, a esposa e o filho Onésimo corremos para nos inteirar do acidente e ver se seriam necessárias medidas de providência. O fato sucedeu 

a 200 metros, na estrada, em direção a Casca. O caminhão estava parado a pouca distância, com sua chusma de ciganos de todas as idades 

e sexos, sujos e relaxados, como sempre. O De Zorzi estava num estado lamentável, com a testa ensanguentada e várias escoriações, todo 

embarrado e com dores internas na região do estômago. 
– A seu pedido, o filho Onésimo foi imediatamente a Casca comunicar o acidente ao subdelegado Sr. A. Bernardi, que logo veio fazer as 

averiguações legais e aconselhou o De Zorzi a procurar o médico em Casca.  
– Pelas 17h, começou a chover a cântaros; choveu até o anoitecer.  
21. Sábado. Onésimo foi hoje a Casca, comprou no Fioravante Bonamigo, entre carne e sebo de gado, 3 kg 750 g, a 2.000 o quilo, importa 

................................................................................................................................................................................................................… 7.500 réis 
23 – Segunda-feira. Hoje, vendemos para Fioravante Bonamigo um tourinho sosso6 de cerca de 36 meses de idade, pelo preço de 150.000 

réis, deixando reservada para nós a buchada. 

– Nesta data o filho Onésimo fez uma troca com o peão Sebastião Martins, do nosso cavalo preto, de cerca de 15 anos, pelo dele, de pelo 

vermelho, de cerca de dois anos, já amansado, mas não castrado, dando-lhe de retorno...............................................................… 85.000 réis 
24 – Quarta-feira. Nesta data, o filho, Onésimo, negociou o seu cavalo de pelo ................, com a marca 20, com o nacional Antoninho 

Martins, de Campo do Meio, o qual, em troca, lhe deu uma mula de pelo ruana-malacara, com cerca de oito anos. Onésimo quis de retorno 

120.000 réis, que serão pagos em alguns dias. A mula tem duas marcas: uma no flanco esquerdo, de formato ................, e a outra do lado 

direito, em cima do osso do garrão, com diâmetro de cerca de 5 a 8 centímetros.  
25 – O filho, Onésimo, foi ao moinho de Guerino Busato com um saco de trigo. 
26 – Quinta-feira. O filho, Onésimo, comprou do negociante, Romano Zanchet, um vidro de óleo de lubrificação para máquina de costura 

(superior qualidade), da Casa Incas ......................................................................................................................................................…. 1.000 réis 
– Por 600g de corda, de fibra lenhosa, a 10.000 réis o quilo, ou seja, 400 réis o metro (15 metros) ..................................................... 6.000 réis 
– Onésimo, hoje, recebeu do comerciante, Romano Zanchet, por conta do trigo que lhe vendemos, 350.000 réis, mais 50.000 daquele que 

foi entregue ontem, total… 400.000 réis. 
– Ontem o filho, Onésimo, entregou ao peão, Sebastião Martins, 50.000 réis, por conta do negócio de troca de cavalos feito no dia 23, 

restando a pagar ainda 35.000 réis.  
27 – Sexta-feira. Onésimo foi ao moinho de Guerino Busato buscar a farinha correspondente ao saco de trigo que levou no dia 25. Pagou 

................................................................................................................................................................................................................… 2.000 réis 
– Levou também duas quartas de cevada para descascar; o beneficiamento custou ..........................................................................… 1.000 réis 
– Onésimo comprou do seleiro David Toazza, uma açoiteira de couro para um chicote, que pagou ...............................................… 3.000 réis 

– O filho, Onésimo, levou hoje sete quartas de milho para moer, ao moinho de Vittorio Piazza. 
– Onésimo comprou hoje do negociante, Romano Zanchet, com o crédito do trigo que lhe vendemos, os seguintes objetos: 

– Por dois quilos de açúcar, 1.800 réis .................................................................................................................................… 3.600 réis 
– 2 pacotinhos de tinta “Spetral”, a 1.200 ............................................................................................................................… 2.400 réis 
– Uma latinha de óleo ............................................................................................................................................................… 6.500 réis 

Total ....................… 12.500 réis 
– A esposa pagou ao compadre, Clemente Longo, meia arroba de mate .............................................................................................… 4.000 réis 
– Pagou pelo serviço do beneficiamento do trigo aos seus dois filhos ................................................................................................… 6.000 réis 

                                                             
5 Silabário - Livro elementar, para aprender a ler, e no qual as palavras estão separadas por sílabas. Conforme dicionário prático ilustrado.1956, Lello Irmão. 

Porto, p.1168. 
6 Sosso – Sem graça. 



– O filho, Onésimo, vendeu ao peão, Sebastião Martins, um par de bombachas usadas e meu par de botas, usados por nós dois. Tratou de 

receber por ambos 35.000 réis, e de retorno, uma sela velha (serigote).  
– O filho, Onésimo, pagou o restante do valor que devia ao peão, Sebastião Martins, pelo negócio feito nos dias 23 e 26 ...........… 35.000 réis 
– Hoje começou a chover, continuando nos dias 28, 29 e 30.   
29 – Domingo de Ramos. Não havendo no momento animais adequados para montaria, me preparei hoje de manhã para ir à missa em 

Casca, a pé. No entanto, às 7h começou a chover torrencialmente, sem parar, de forma que fiquei todo o dia em casa.  
30 – Nessa manhã, eu deveria levar ao correio algumas cartas, duas para o norte, sendo uma delas, registrada, para o nosso filho, Vitorino, 

de Curitiba, e outra ao genro, João Bianchi, em Concórdia, pela condução da linha Guaporé-Passo Fundo. Havia também uma para o genro, 

José Astolfi, da Linha Terceira de Guaporé. No entanto, tive que ficar em casa por causa da chuva, que só piorava. 
– Como às 10h o tempo melhorou, fui a pé à cidade. No correio ........................................................................................................…. 1.600 réis 
– Por bananas no A. Bordin ......................................................................................................................................................................… 700 réis 
– Por um refresco no A. Provenzi .............................................................................................................................................................… 400 réis 
– Por ¼ de quilo de sardinhas em sal, no Romano Zanchet ..................................................................................................................… 1.800 réis 
– Por outras pequenas despesas ..............................................................................................................................................................… 900 réis 
– Por uma caninha no Hotel Zonatto ........................................................................................................................................................… 200 réis 
– À tarde, às 14h, começou a chover de novo. 
– Às 17h parou, aproveitei para voltar para casa. 
31 – Hoje, o tempo está inconstante, em certas horas chove, depois abre o sol. 

 
A transportar… 1:760.200 réis. 
 

Abril - 1941 
 

1 – Quarta-feira santa. Nesta manhã, às 6h30min, o filho, Onésimo, recebeu do Sr. Hugo Variani o meu pagamento como fiscal municipal 

aposentado, referente ao mês de março, num total de 96.000 réis. 
– Pagos ao Sr. Variani pelo incômodo ....................................................................................................................................................… 2.000 réis 
– Hoje, o tempo parece que vai abrir. O sol se fez ver, e refrescou, o que significa que o tempo está firme.  
– Fui a pé, a Casca, às 16h. Como é a regra e o costume de um verdadeiro católico para todos os anos, apresentei-me ao Tribunal de 

Penitência, às 18h, na igreja, sendo imediatamente recebido pelo padre.  
– Às 17h40min, entreguei ao padre Amianti para assinatura do jornal A Nação, o valor de 60.000 réis, referentes a 13 dias do mês de fevereiro 

e ao resto do ano. Reservei-me o direito de pagar o resto quando o padre pedir, porque o valor da assinatura anual é de 70.000 réis. 
– Comprei do negociante, Romano Zanchet, um lenço de bolso, que paguei .....................................................................................… 1.500 réis 
– Por uma caninha .....................................................................................................................................................................................… 200 réis 
– Resolvi passar a noite no Hotel Viccari, para estar aqui amanhã a tempo para tomar a Santa Comunhão.  
– Por algumas bananas no Bordin ............................................................................................................................................................… 200 réis 
– Por um cafezinho no Viccari ...................................................................................................................................................................… 400 réis 
– Por uma caixinha de fósforos .................................................................................................................................................................… 200 réis 
– Por um vidro de Pílulas de Vida na Farmácia Mantovani ..................................................................................................................…. 3.000 réis 
– Às 20h fui dormir, depois de ter ouvido rádio no A. Bordin. 
– E por uma xícara de chá no Viccari .......................................................................................................................................................… 400 réis 
2 – Quinta-feira santa. Às 6h30min levantei da cama, às 7h fui à igreja e tomei a Santa Comunhão. Às 8h30min tomei café da manhã no 

Hotel Viccari, com sardinhas em óleo, cebolas, pão e café com leite. Paguei pelo pernoite e café ...................................................… 4.500 réis 
– Por um copo de vinho .............................................................................................................................................................................… 400 réis 
– Comprei na loja de Severino Bonamigo um lenço branco de bolso ..................................................................................................… 2.000 réis 
– Por uma caninha gelada .........................................................................................................................................................................… 200 réis 
– Hoje, o peão, Sebastião Martins, não quis obedecer às ordens imperiosas do filho Onésimo, de ajudá-lo a carregar e conduzir a forragem 

(pasto seco) da roça para casa, porque queria fazer festa de hoje de manhã até segunda-feira, dia 6 do corrente, e como o pasto seco precisa 

ser recolhido logo, porque se apanha chuva estraga, o peão foi despedido, pagando-lhe os 17 dias de trabalho, à razão de  50.000 por um 

mês de 30 dias, em dinheiro ……………………………………………………….............................……………………………………………………………………... 20.000 réis 

– E uma velha carona, por……………………………………………………………………………………….............................................................……………… 8.600 réis 

Assim, se foi. 
3 – Sexta-feira Santa. Hoje a esposa foi a pé a Casca. Entreguei-lhe ...................................................................................................... 1.000 réis 
– Dei ao filho, Onésimo, 10.000 réis, para que pague a Giulio, filho do Donadel, por haver ajudado a colher o feno e levá-lo ao paiol, cerca 

de duas horas de trabalho (grátis). O dinheiro ficou para Onésimo ..................................................................................................... 10.000 réis 

5 – Domingo de Páscoa. Assistência à Santa Missa. Gastei ..................................................................................................................… 2.000 réis 
6 – Segunda-feira. Festa com missa solene cantada pelos seminaristas do Seminário São Carlos de Guaporé. Para esse fim, vieram de 

Guaporé 75 alunos, dirigidos pelo diretor e outros dois padres, em dois caminhões, chegando às 10h40min. A missa, oficiada pelo Reverendo 

Diretor, começou às 11h e terminou ao meio-dia. Às 13h, sendo convidado, fui ao grande churrasco no salão da igreja, onde estavam 

presentes 130 pessoas.  
– Por uma contribuição para as despesas do churrasco .......................................................................................................................… 5.000 réis 
– Comprei para a esposa, no Romano Zanchet, com o crédito do trigo, os seguintes objetos: 

– Um quilo de café em pó ......................................................................................................................................................… 4.000 réis 



– Um pacote de fósforos ........................................................................................................................................................… 2.000 réis 
– Sal amoníaco ..........................................................................................................................................................................… 800 réis 

Total: ........................ 6.800 réis 
7 – Terça-feira. O filho, Onésimo, depois do almoço, foi falar com Enrico Caovilla, um dos administradores da fábrica de telhas de barro, 

para saber o preço delas e se poderia mandar fazer 150 telhas para cobrir a cozinha da nossa casa.  
8 – Mandei uma carta ao filho, Ovídio, em Passo Fundo. Selo, papel e envelope ..................................................................................… 600 réis 
9 – Quinta-feira. Expedi uma carta para José Astolfi, em Guaporé. Selo, papel e envelope ...................................................................… 400 réis 
– Comprei no Sr. Romano Zanchet, dois carretéis de fio n.º 30, um branco ...........................................................................................… 800 réis 
– E um preto ..........................................................................................................................................................................................… 1.000 réis 
10 – Sexta-feira. Hoje o Sr. Romano Zanchet mandou um peão, com carroça, buscar o trigo em grão que lhe vendemos ao preço de 42.000 

réis o saco de 60 quilos (61 com o saco). Levou 15 sacos, importando 630.000 réis, e 25 quilos, a 700 réis o quilo, 17.500. Total: 647.500 

réis. 
11 – Sábado. A esposa foi essa manhã com a linietta para a Linha Onze, visitar nossa filha Albertina da Linha Dez. Pagou de condução 

................................................................................................................................................................................................................… 5.000 réis 
– Hoje, o filho, Onésimo, foi a Casca e fez o acerto de contas com o Sr. Romano Zanchet, relativo ao trigo entregue ontem, e às mercadorias 

que compramos em sua casa comercial: 
– Pelo trigo, nos deu em dinheiro 508.700 réis, e por mercadoria comprada em nove vezes, ou seja: 

Com data de 20 de fevereiro de 1942       5.700 

Com data de 3 de março de 1942     18.600 

Com data de 9 de março de 1942     12.000 

Com data de 14 de março de 1942     68.000 

Com data de 26 de março de 1942      7.000 

Com data de 27 de março de 1942    12.500 

Com data em 6 de abril de 1942      6.800 

Com data em 9 de abril de 1942      1.800 

Com data de 11 de abril de 1942  132.400 

Com data de 11 de abril de 1942    11.500 

Total:  143.900  

Destes 143.900 réis, não foram incluídas na coluna da soma as compras dos seguintes dias: 

Do dia 3 de março p.p.    18.600 

Do dia 9 de março p.p.    12.000 

Do dia 14 de março p.p.   68.000 

Do dia 26 p.p.      7.000 

Do dia 27 p.p.    12.500 

Do dia 11 de abril corrente   11.500 

– O valor do trigo é de …………………………………..... 647.500  
– Por dinheiro e mercadoria recebida ….………….. 652.600 
– Diferença recebida a mais ………………………………..  5.100 
11 – Sábado. Hoje, o filho Onésimo comprou no Romano Zanchet, ainda pelo crédito do trigo vendido, os seguintes objetos: 

– Dois quilos de açúcar ...........................................................................................................................................................… 4.000 réis 
– Uma chupeta......................................................................................................................................................................…. 1.000 réis 
– E ............................, por ......................................................................................................................................................... 6.500 réis 

– Hoje, a esposa foi para a Linha Décima, em visita à nossa filha, Albertina. 
12 – Nessa data, paguei à Subprefeitura Municipal de Casca, presente o amanuense do Delegado de Polícia, o imposto da carreta para este 

ano, recebendo no ato a placa com as letras e número, da seguinte forma: Carroça de tração animal, 1942 - 67- nº  281. Paguei 21.800 réis. 

O recibo virá na sequência.  
– Por uma refeição no Avelino Busato .................................................................................................................................................….. 1.000 réis 
– Até a presente data:....................................................................................................................................................................... 2:049.100 réis  
 

 

Continua no Caderno XXX (30) 

 


